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Prázdniny utekly jako voda         

a začal nám další školní rok. 

Ačkoliv máme za sebou teprve 

měsíc školy, zvládli žáci hned 

několik výletů a jiných aktivit.  

Šesté ročníky se mohly lépe 

poznat na adaptačních pobytech 

na Smraďavce, kam vyjely se 

svými třídními učiteli. Strávily 

zde dva dny plné společných 

aktivit a her. Deváté ročníky si 

letos užívají poslední rok  

na škole, kde prožily velkou část 

svého života. Čekají je nejenom 

měsíce plné příprav na přijímací 

zkoušky na střední školy,  

ale i odloučení od letitých přátel, 

seznámení se s novými lidmi       

a velká životní změna započatá 

středoškolským studiem.  

My jim přejeme v letošním roce 

hodně zdaru a pevné nervy! 

 

                  Kusáková Veronika 
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Pranostiky na září 

 

 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

 

Zářijový déšť - polím potrava, zářijové spršky - pro víno otrava. 

 

Po hojných deštích v září, osení zimní se podaří. 

 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

 

Babí léto - léto na odchodu. 

 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. 

 

Září jezdí na strakaté kobyle. 

 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

 

Září, na léto jde stáří. 

 

Divoké husy na odletu – konec babímu létu. 

 

 

 

                      Kusáková Veronika 
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Významné dny v září
 

1.9. Světový den míru  

Světový den míru je věnovaný míru a specificky absenci války. Logem 

světového dne míru je bílá holubice. 

 

 
 

13. 9. Mezinárodní den čokolády 

Slovo „čokoláda“ má původ v aztéckém výrazu „xocolātl“. První čokoládu 

znali původní obyvatelé střední Ameriky - Mayové a Aztékové - dávno 

před příchodem Evropanů. 

 

 
 

19. 9. Den, kdy mluvíme jako piráti 

21. 9. Den Alzheimerovy choroby - cílem dne je zvýšit povědomí široké 

veřejnosti o  této závažné nemoci, která  způsobuje postupný pokles  

kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku.  

Sedlářová Markéta 9. A 
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Kalendárium 

ŽIVOTOPIS – Ludvík IX. 

 

 

Narodil se 25. 4. 1215      

v Poissy jako syn francouzského 

krále Ludvíka VIII. a Blanky 

Kastilské. Říká se o něm, že svou 

zbožnost i se sestrou Izabelou 

zdědili po babičce Izabele            

z Hainautu.  

V roce 1226 dvanáctileté- 

mu Ludvíkovi zemřel otec a on se 

stal králem, i když za něj do 

plnoletosti vládla energická 

matka Blanka. V roce 1234 se 

Ludvík oženil s Markétou 

 

 

 

 

 

Provensálskou, s níž měl později 

11 dětí.  

Ludvík IX. velmi dbal   

o to, aby jeho královské úřady 

jednaly spravedlivě, aby soud-

nictví bylo nestranné a jím 

sestavený pařížský parlament byl 

nezávislou soudní i odvolávací 

institucí. Udělal prospěšné zásahy 

v administrativě, významné re-

formy i hospodářské a meziná-

rodní dohody. Tím vším dosáhla 

Francie předního mocenského 

postavení v Evropě. Měl však     

v sobě "rytířskou krev", viděl-li 

potřebu uhájit zájmy země a to 

nejen své vlasti. Nezůstal proto 

lhostejný k osudu Svaté země, 

která byla obsazena muslimskými 

Araby. Zhoršení nastalo pozděj-

ším obsazením divokými ture-

ckými kmeny. To vyvolalo 

podnikání "křižáckých výprav" 

na osvobození Svaté země.  

V r. 1099 první výprava 

dosáhla osvobození Palestiny, ale 

za necelých 90 let měli 

muslimové Jeruzalém opět ve 

svých rukou.   Ludvíkova vojska
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Kalendárium 
 

 

 

se zmocnila přístavu Damiette, 

ale při dalším postupu na Káhiru 

utrpěla porážku. Ludvík IX. se 

dokonce dostal do muslimského 

zajetí a jeho osvobození stálo 

značné výkupné. Pak ještě se 

zbytkem armády připlul               

k palestinskému přístavu Akky 

(Acri) s nadějí na diplomatické 

jednání, které však nemělo 

úspěch. V té době zemřela jeho 

matka, královna Blanka a tato 

zpráva i potřeba řešení státních 

záležitostí přiměly Ludvíka    

k návratu. Z výpravy si odvážel 

část trnové koruny i svatého kříže 

a pro tyto ostatky nechal v Paříži 

vystavět tzv. Svatou kapli.        

Ve Francii pokračoval v budo- 

vání chrámů, klášterů i škol.    

Ludvík i přes minulý neúspěch      

a skutečnost, že se k francouzské- 

mu tažení jiné země nechtěly 

připojit, znovu vyplul r. 1270 i se 

třemi syny a nejstarší dcerou. 

Dne 17. 7. přistáli u Tunisu a  do- 

byli hrad Kartago. Ludvíkův bratr 

Karel z Anjou, panující              

v Neapoli, se sice nechtěl 

zúčastnit, ale nakonec pomoc 

přislíbil.  

                

 

 

Zatímco na něj Ludvík     

v Kartagu čekal, v africkém 

vedru s nedostatkem vody se 

začal šířit mor. Tomu podlehla 

asi polovina vojska, včetně 

králova syna Jana Tristana. 

Onemocněl i Ludvík IX. a na 

znamení kajícnosti se dal uložit 

na popel, na němž objímaje kříž 

skonal.  

 

Povaha krále 

 

Ludvíkova cesta ke sva-

tosti začínala jeho vlastní sebevý- 

chovou. Byl prý živé a prudké 

povahy, kterou se však naučil 

ovládat tak, že zůstával v jednání 

s druhými klidný, i když ho něco 

pobouřilo. S každým jednal 

laskavě a velmi uctivě a každého 

vyslechl, i když věděl, že nemluví 

pravdu. Dokázal snad i vyzařovat 

klid a dosáhl toho praktickými 

prostředky. 

 

 

        Markéta Sedlářová, 9. A 
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Školní akce 

 
Olympijský den  

 

 Jako každoročně se i letos konal olympijský den.  Pro mě to byla již 

stereotypní nudná povinnost. Po třetí hodině jsme se ve sportovním 

oblečení místo učení vypravili do Kunovského lesa.  

Chvíle napětí před startem.  Jako první vyběhli kluci z devátého 

ročníku, s nimi si trasu zaběhl i pan učitel Zábranský.  Nevím, jestli se        

i letos stalo něco výjimečného, co by se nestalo předtím.  

Ačkoliv mě nikdy Olympijský den nebral, nyní už chápu alespoň 

jeho poselství. Hlavním záměrem je donutit některé děti se více pohybovat. 

Myslím si, že se tento Olympijský den povedl. Doufám, že ti, kteří ho letos 

běželi poprvé, si na něj co nejdříve zvyknou a kdoví, třeba je to začne           

i bavit…  

 

Vendula Manová, 9. A 
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Školní akce 

 
Poznávací pobyt 6. ročníků na Smraďavce – den první 

 

V šesté třídě se jezdí na seznamovací pobyt. My jsme nebyli 

výjimka a vyjeli jsme na Smraďavku.  

Když jsme dojeli na místo, řekli nám učitelé pravidla, povinnosti    

a seznámili nás s bezpečností. Poté jsme se mohli ubytovat. Na nástupu 

jsme dostali první úkol – bylo jím vyfotit při procházce nějaké pozadí, 

něco živého a seskupení třídy. U pomníku, který nese název „U Zabitého“, 

nás paní učitelka vyfotila.  

Po návratu následovaly sportovní aktivity. Většinu spolužáků 

nejvíce nadchlo lanové centrum, ale bohužel jsme se na něj nedostali.       

V podvečer jsme opékali špekáčky, zpívali u táboráku, šli na stezku 

odvahy a potom konečně spát! 

 

                           Anna Vránová, 6. C 
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Školní akce

 
Poznávací pobyt 6. ročníků na Smraďavce – den druhý 

 

Druhý den ráno jsme měli na snídani párky. Po snídani na nás čekal 

program s paní psycholožkou, která za námi v devět hodin dorazila. Zadala 

nám úkol na přemýšlení a spolupráci. Jeho cílem bylo přepravit celou třídu 

po pomyslných loďkách z jednoho břehu na druhý. Měli jsme ho splnit 

v časovém rozmezí jedné hodiny. Stihli jsme to těsně před vypršením 

časomíry, ale to nám nevadilo. Hlavně, že jsme úkol zvládli! Tato aktivita 

mě moc bavila.  

Nyní přišlo na řadu malování triček, která jsme si na pobyt přivezli. 

Pěkně jsme si trička nabarvili a ozdobili. Za odměnu nás čekal oběd,  

po něm krátký odpolední klid a balení věcí. 

Po vyklizení pokojů jsme dostali čas na dokončení triček, které 

někteří z nás nestihli. Také jsme si v tuto dobu mohli v penzionu koupit 

něco k pití nebo nějakou sladkost.  

A pak přišla ta nejhorší věc. Odjezd! Myslím, že mluvím  

za všechny, když řeknu, že se mi z pobytu ještě nechtělo a zůstala bych 

déle. Autobus nás přivezl zpět ke škole. Pro některé si přišli rodiče, jiní 

odešli sami. A tak skončil náš adaptační pobyt na Smraďavce… 

 

                                                                                     Bára Broklová, 6. D 
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Rozhovor

 
Rozhovor s paní učitelkou Veronikou Dočkalovou 

 
 Co děláte ve svém volném čase? 

            Mezi moje hobby patří sport – zejména běh, jízda na kole  

a na bruslích. S oblibou zajdu také do sauny, do kina nebo divadlo. 

            Před spaním si ráda otevřu oblíbenou knihu a čtu si.  

 

 Líbí se Vám ve Starém Městě? 

            Přistěhovala jsem se z Čech a jsem tady moc spokojená.  

 

 Máte sourozence? 

            Mám jednoho bratra. 

 

 Máte mazlíčka nebo oblíbené zvíře? 

           Mazlíčka nemám, ale mezi má oblíbená zvířata patří delfín     

           a klokan. 

 

 Chtěla jste se vždy stát pedagogem? Pokud ne, kdy přišla ta změna? 

           To, že chci učit, vyplynulo samo, a jsem za to ráda.  

 

 Kolik let už učíte? 

           Letos je to desátý rok.  

 

 Které třídy a jaké předměty učíte? 

           Jsem třídní učitelka v 6. A, kde vyučují matematiku a informatiku, 

dále učím matematiku v 6. C a 7. B.  

 

 

                                           Gabriela Chybíková a Michal Doseděl, 6. A 
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Komiks 

 

 

 

 
 
Zkus vymyslet vlastní příběh k nakreslenému komiksu! 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Karolína Janečková, 9. A 
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Básnička

 
Přivítání podzimu 

 

Na podzim babí léto 

nám najednou rozkvetlo. 

Ještě chvilku tepla nyní, 

než zas přijdou mrazy zimní. 

Pavouci hodně spěchají, 

návod na své sítě shánějí. 

Čeká je cesta daleká, 

protože je zima neláká. 

I brouci se chystají na zimu, 

teď se ale vraťme k podzimu. 

Můžeme jít pouštět draky, 

počasí musíme využít taky. 

Začnou žloutnout koruny stromů, 

spadnout podaří se listu nejednomu. 

Později začnou se nám dny zkracovat, 

zimní počasí začne také pracovat. 

Tak užijme si tepla, dokud jde, 

protože ze zimy se ne každý raduje  

 

 

 

                     

                                                                 Vendula Manová, 9. A 
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Doplňovačka

 
 

Byl jeden král a měl tři ………….., které choval jako oko v hlavě. 

Když mu počínala hlava …………….. zapadat a údy mu již nevládly, jako 

vládly, přicházelo mu často na  ………….., která z dcer by po jeho smrti 

královnou býti měla. Dělalo mu to ………… starosti, neboť měl všechny 

tři rád. Konečně mu přišlo na ……………, aby tu za královnu ustanovil, 

která ho nejvíce miluje. I zavolal hned dcery …………… a takto jim 

pravil: „Dcery moje! Jsem …………., vidíte, a nevím, jak ještě dlouho 

s vámi budu. Chci tedy ustanovit, která z vás po mé smrti ………………. 

bude. Dříve bych ale rád věděl, děti moje, jak mne která milujete. Nuže, 

dcero………………., pověz ty nejdříve, jak miluješ svého otce,“ ptal se 

král, obrátiv se k dceři nejstarší.  

 

 

Nápověda: nemalé, nejstarší, královnou, k sobě, sněhem, starý, mysl, 

dcery, rozum. 

 

Kusáková Veronika 
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Křížovka
 

                

  

 1. 

 
 

 
      

       

  

 2. 

 
 

   
      

     

  

 3. 

 
                  

   

  

 4. 

    
                

 

  

 5. 

     
          

   

  

6. 

    
          

    

  

7. 

  
        

       

  

8. 

     
        

    

  

9. 

    
            

    
 
 

               

                1. Nejlepší přítel člověka. 

2. Domácí škůdce. 

3. Zvíře, o kterém se píše v závěru časopisu. 

4. O princezně …………. a létajícím ševci. 

5. Satan 

6. První prezident České republiky.  

7. V hudební výchově se hodnotí ……… 

8. Hlava státu v království. 

9. Sladké letní ovoce. 

 

                                                                                      Kusáková Veronika 
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Zajímavosti ze světa zvířat
 

Nosorožec 

 

Nosorožec si ve své domovině odhodlaně razí cestu hustými 

trnitými porosty jako živé beranidlo. Odolná kůže ho chrání před ostrými 

trny, silná tělesná konstituce a zároveň překvapivá lehkost mu umožňují 

prodrat se křovinami. Stezku mu pomáhají klestit také charakteristické 

rohy umístěné přímo na protaženém čenichu. 

Jejich počet se liší podle druhu. Rohy jsou též neocenitelnou zbraní 

na obranu před útočníky nebo při vzájemných soubojích. Nosorožec má 

výjimečně slabý zrak, takže se stává, že omylem napadne pohybující se 

cíle (např. automobily při safari).  

Největším nosorožcem, vážícím až tři tuny, je nosorožec tuponosý. 

Nejmenší druh, nosorožec sumaterský, váží jen jednu tunu a je zároveň 

jediným osrstěným druhem nosorožce. Nosorožci se od svých prehisto-

rických předků příliš neliší.  

 

 

                                                                             Kristýna Ventrčová, 6. D 
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Pro legraci
 

Víte, co jde růžové do vody a modré z vody? 

Plavec, když je zima. 

 

Potěžkávají si dvě blondýnky mobily a jedna řekne: "Počkej, já si vymažu 

nějaká data." 

 

Jaký je rozdíl mezi koněm a elektřinou? 

Žádný, obojí dvojí tě kopne. 

 

Ptá se jeden policista druhého: 

„Víš, v jakém měsíci se rodí nejvíc dětí?" 

Druhý policista odpoví: „V 9. měsíci." 

„Proč v září?" 

 

Řeší blondýnka křížovku a narazí na otázku: ZVÍŘE NEJBLIŽŠÍ 

ČLOVĚKU - VŠI. 

 

Co dělá husa, když na jedné noze stojí? Druhou zdvihá. 

 

Víte, jak se řekne čínsky walkman? Ničiuši.  

 

                                                                                       Veronika Kusáková 

 

 

Redakce
Barbora Broklová, Michal Doseděl, Gabriela Chybíková, Karolína 

Janečková, Jan Kočenda, Vendula Manová, Markéta Sedlářová, Kristýna 

Ventrčová, Anna Vránová, Jarmila Balážová, Veronika Kusáková 

 

___________________________________________________ 

Všeználek / 1. číslo / roč. 2015-2016 / vyšlo 30. září 2015. 

Na další číslo se můžete těšit na konci října 2015.
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